
                                           
 

PROJEKT KONKURSOWY PN. „NOWE PERSPEKTYWY” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Prorytet VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. 

 

Termin realizacji: od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. 

 

Wartość projektu: 40 280,00 zł 
 

Celem projektu jest odbudowanie motywacji oraz wiary we własne siły niezbędnych do 

zaistnienia na współczesnym rynku pracy 550 osobom bezrobotnym (300 kobietom) 

zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w wieku 18-64 r.ż., w tym 

m.in. pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Cele szczegółowe projektu to: 

 Zdobycie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej dzięki poradnictwu 

zawodowemu i psychologicznemu. 

 Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów w życiu osobistym i zawodowym dzięki 

poradnictwu zawodowemu i psychologicznemu. 

 Nabycie umiejętności walki ze stresem związanym z utratą pracy, rozwiązywanie 

konfliktów oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych dzięki poradnictwu 

zawodowemu i psychologicznemu. 

 Podwyższenie świadomości znaczenia zagadnień prawnych. 

 Zapewnienie bezpłatnego dostępu do doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz 

prawnego. 

 

Uczestnicy projektu: 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-64 r.ż., zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko - 

wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców z terenów powiatu kłobuckiego województwa 

śląskiego. 

Ze względu na realizację założonych w projekcie wskaźników zastrzega się udział                           

w projekcie 550 osób bezrobotnych (300 kobiet) z uwzględnieniem udziału min.: 

 120 osób w wieku 15-24 lata (70 kobiet), 

 80 osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie (45 kobiet), 

 40 osób w wieku 15-24 lata, które otrzymają wsparcie w ramach projektu w okresie 

pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy (20 kobiet), 

 250 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 

niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne lub z terenów wiejskich (130 kobiet), 

 50 osób w wieku 50-64 lata (25 kobiet), 

 220 osób, które zostały objęte IPD (110 kobiet), 

 200 osób długotrwale bezrobotnych (100 kobiet), 

 30 osób niepełnosprawnych (15 kobiet), 

 350 osób z terenów wiejskich (175 kobiet). 

 



Działania podejmowane w ramach projektu: 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia: 

 Poradnictwo zawodowe, którym objętych zostanie 550 osób bezrobotnych,  w tym  

300 kobiet (łącznie 550 udzielonych porad). Doradca zawodowy stworzy dla 220 osób 

Indywidualny Plan Działania (tj. 40% uczestników projektu), a następnie wyda opinię 

o celowości uczestnictwa w doradztwie psychologicznym, doradztwie prawnym oraz 

indywidualnym doradztwie prawnym. 

 Doradztwo psychologiczne w formie warsztatów w 6h blokach tematycznych po                 

10 uczestników (łącznie 20 spotkań). Doradztwem psychologicznym objętych zostanie 

200 osób bezrobotnych, w tym 110 kobiet (łącznie 200 udzielonych porad).                           

W zależności od potrzeb osoby bezrobotnej doradca zawodowy kwalifikował ją będzie 

na określony blok tematyczny – osoba bezrobotna może skorzystać tylko z jednego 

bloku tematycznego: 

 „Efektywna komunikacja i trening asertywności”, 

 „Techniki skutecznej prezentacji i radzenia sobie z emocjami”, 

 „Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych”, 

 „Szybkie podejmowanie decyzji i praca w zespole”.  

 Doradztwo prawne w formie warsztatów grupowych i indywidualnych mających na 

celu podwyższenie świadomości znaczenia zagadnień prawnych. Doradztwem 

prawnym grupowym objętych zostanie 200 osób bezrobotnych, w tym 110 kobiet 

(łącznie 200 udzielonych porad). W projekcie zakłada się 4h spotkania doradcze po           

10 uczestników (łącznie 20 spotkań).  

Doradztwem prawnym indywidualnym objętych zostanie 150 osób bezrobotnych                

w tym 80 kobiet (łącznie 150 porad indywidualnych). W projekcie zakłada się   

4h spotkania doradcze dla indywidualnych osób (łącznie 20 spotkań). Podczas jednego 

spotkania przewiduje się udzielenie porady prawnej dla ok. 7-8 osób bezrobotnych. 

 


